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CYNNWYS
FFYNIANNUS A DIOGEL

IACH AC EGNÏOL

UCHELGEISIOL AC YN DYSGU

UNEDIG AC YN GYSYLLTIEDIG

EIN TAITH GYDA’N GILYDD

TUDALEN 6

TUDALEN 14

TUDALEN 22

TUDALEN 18

TUDALEN 10

Mae Carwyn Jones a’i dîm wedi dangos y 
gwahaniaeth y gall Llywodraeth Lafur ei 
wneud i fywydau pobl yng Nghymru. Maent 
wedi darparu swyddi a chyfleoedd ar gyfer 
ein pobl ifanc, buddsoddiad mewn iechyd ac 
addysg, ac economi gref sy’n gweithio dros 
bawb yng Nghymru.

Mae’r maniffesto hwn yn nodi ein cynllun 
uchelgeisiol ar gyfer pum mlynedd arall o 
gyflawni. Mae Llafur Cymru yn uchelgeisiol 
ar gyfer Cymru, am ein bod yn credu bod gan 
ein cenedl ddyfodol gwych.

Felly tra bod y Torïaid yn addo mwy o 
doriadau eto o San Steffan, bydd Llafur 

Cymru’n parhau i gyflawni ar gyfer cymunedau ledled Cymru. 

Yn fwy nag erioed, mae angen Llywodraeth gadarn yng Nghymru. Trwy ddewis 
Llafur Cymru ar 5 Mai, gallwn ddatblygu Cymru decach, well a mwy ffyniannus 
gyda’n gilydd.

Nia Griffith AS 
Ysgrifennydd Gwladol yr Wrthblaid yng Nghymru
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Gyda’n gilydd rydym wedi adeiladu Cymru fwy 
hyderus, gyfartal â sgiliau gwell sydd yn fwy 
cadarn. Fel gwlad, rydym wedi perfformio’n well 
na’r disgwyl ar lwyfan y byd, a nawr rydym yn 
barod i wneud mwy.

Nid yw Cymru erioed o’r blaen wedi arwain y 
DU o ran ymateb i ddirwasgiad. Er ei bod yn dal 
yn gyfnod anodd i lawer, mae diweithdra yma 
bellach yn is nag yn Llundain a’r Alban. Mae 
mewnfuddsoddiad ar ei lefel uchaf erioed, ac 
mae gan fwy o’n pobl ifanc nag erioed o’r blaen y 
sgiliau sydd eu hangen arnynt i lywio eu dyfodol 
eu hunain.

Mae Cymru ar i fyny.

Y maniffesto hwn yw uchafbwynt sgwrs yr 
ydym wedi ei chael gyda chi – pobl Cymru. Trwy 
ddigwyddiadau a thrafodaethau ar draws y wlad, 
rydym wedi gwrando ar eich pryderon – ac yma 
rydym yn cyflwyno ein hatebion i heriau Cymru 
heddiw a Chymru yfory.

Mae’r maniffesto - a’n haddewidion i chi wedi eu 
datblygu o amgylch y syniad o deulu a thegwch. 
Ble bynnag y byddwch ar daith bywyd, a beth 
bynnag yw eich gobeithion a’ch dyheadau, mae 
ein haddewidion a’n polisïau wedi eu dylunio i 
sicrhau y gall Llywodraeth nesaf Llafur Cymru 
helpu i wneud pethau ychydig yn haws.

Cymorth gofal plant ar gyfer rhieni sy’n gweithio; 
mwy o arian ar gyfer ysgolion; 100,000 o 
brentisiaethau pob oed; toriadau treth ar gyfer 
busnesau bach; Cronfa Driniaeth Newydd ar 

gyfer y GIG, a bargen well i bobl sydd angen gofal 
yn ystod henaint.

Bydd Llafur Cymru’n ffurfio llywodraeth fydd yno 
i chi a’ch teulu ar yr adegau sy’n bwysig. Bydd 
pob ysgol yn cael ei hariannu’n well, ond nid 
mewn cystadleuaeth â’i gilydd. Caiff ein GIG ei 
foderneiddio, ond nid ei breifateiddio. Cymorth 
gwell i’r busnesau bach sy’n llywio ein heconomi 
ac yn rhoi bywyd i ganol trefi. Ffyrdd a rheilffyrdd 
cyflymach a mwy diogel - system drafnidiaeth 
wedi ei hadeiladu ar gyfer y dyfodol.

Dim ond newid mewn cyfeiriad gwleidyddol all 
ddinistrio’r momentwm yr ydym yn ei weld yn 
gwella seilwaith a gwasanaethau cyhoeddus. 
Nid dyma’r amser i gymryd risg, dyma’r amser 
i ddatblygu’r sylfeini cadarn yr ydym wedi eu 
gosod.

Yn wahanol i’r Torïaid, ni fyddwn byth yn cymryd 
pobl yn ganiataol. Mae Llafur Cymru yn blaid y 
bobl, i’r bobl.

Os byddwch yn chwarae’n deg, chwarae yn unol 
â’r rheolau, ac yn talu i mewn – rydym ni gyda chi.

Dyna ffordd Llafur Cymru. Gyda’n Gilydd dros 
Gymru.

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones 
Arweinydd Llafur Cymru

RHAGAIR
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FFYNIANNUS 

FFYNIANNUS

Budd mwyaf ffyniant yw’r diogelwch y mae’n ei 
roi i unigolion.

Felly mae ein nod yn glir: swyddi gwell, yn 
agosach at gartref. 

Yn y pedwerydd Cynulliad, fe wnaeth Llafur 
Cymru gefnogi Cymru ac arwain y DU o ran 
twf economaidd a lleihau diweithdra ymysg 
ieuenctid. Yn y pumed tymor, byddwn yn 
ymdrechu i’r eithaf i gyflawni ffyniant - gyda 
gwaith a chartrefi diogel i bawb.

I rieni, mae’n golygu bargen well ar ofal plant. 
Fel y blaid ar gyfer rhieni, byddwn yn darparu 
30 awr o ofal plant am ddim yr wythnos i rieni 
plant tair a phedair oed sy’n gweithio, 48 
wythnos y flwyddyn. Menywod yw’r adnodd 
sy’n cael ei danbrisio fwyaf yn ein heconomi o 
hyd, ond trwy wneud y cynnig mwyaf hael ym 
Mhrydain yn ymwneud â gofal plant, bydd y 
cyfle i gael gwaith neu ddechrau busnes ar gael 
i ddegau o filoedd o bobl sydd wedi eu cyfyngu 
ar hyn o bryd oherwydd pwysau gofal plant.

Er mwyn datblygu’r economi, byddwn yn 
gwella’r cymorth i fusnesau cartref sydd â’r 

potensial i ddod yn arweinwyr byd-eang. Bydd 
mesurau i gefnogi buddsoddi mewn cyfleoedd 
sgiliau, marchnata, hysbysebu a rhwydweithio 
yn ffurfio sylfaen cynllun cymorth cyflymydd 
busnes. Bydd hyn yn cynnwys mentrau 
cydweithredol sydd yn gynyddol arwyddocaol 
i’n heconomi yng Nghymru.

Byddwn yn cefnogi ac yn annog datblygiad 
Rhanbarthau Dinesig, gan weithio gyda 
phartneriaid i wneud Bargen Rhanbarth Dinas 
Caerdydd yn llwyddiant, a chefnogi datblygiad 
Bargen Dinas Bae Abertawe. Byddwn yn 
datblygu ein llwyddiant mewn sectorau 
allweddol fel y Diwydiannau Creadigol, 
gweithgynhyrchu modern, awyrofod a’r sector 
modurol. Byddwn hefyd yn ceisio rhyddhau 
potensial economi Gogledd Cymru, yn parhau 
i adfer y Cymoedd ac yn hybu economïau 
Canolbarth a Gorllewin Cymru. 

Rydym yn galw ar Lywodraeth y DU i weithio 
gyda ni i achub ein diwydiant dur hanfodol. 
Ni ddylai’r Torïaid fradychu gobeithion a 
dyheadau gweithwyr dur heddiw fel y gwnaeth 
llywodraeth Mrs Thatcher yn y 1980au.

6              www.gydangilydddros.cymru    6
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RYDYM WEDI CYFLAWNI

Y mewnfuddsoddiad mwyaf 
erioed, gan arwain at 
10,000 yn fwy o swyddi 

15,000 o swyddi ar gyfer 
pobl ifanc, ddi-waith

Dros 100,000 o 
brentisiaethau yn y pum 
mlynedd diwethaf

Y cynnydd ar y cyd uchaf 
mewn twf economaidd yn 
y DU

10,000 o dai fforddiadwy

5,000 o gartrefi gwag yn 
cael eu defnyddio unwaith 
eto 

3,300 o brynwyr cartrefi’n 
cael eu cynorthwyo trwy 
Gymorth i Brynu 

Dros 500 o Swyddogion 
Cymorth Cymunedol

Dileu cosbrestru yn y sector 
adeiladu

£5.6 biliwn mewn 
prosiectau seilwaith ar 
draws Cymru

Ffyn
ia

n
n

u
s

Dyma’r amser i ddatblygu’r lefelau 
mewnfuddsoddi uchaf erioed a diweithdra sy’n 
gostwng yn gyflym. Ni fyddwn yn gwastraffu 
amser ar ad-drefnu costus y sector cymorth 
busnes yng Nghymru. 

Byddwn yn brwydro dros Brydain yn aros yn 
Ewrop er mwyn chwarae rôl flaenllaw mewn 
Undeb wedi ei diwygio. 

Byddwn hefyd yn gweithio ar y cyd â 
Chomisiwn Seilwaith Cenedlaethol y DU er 
mwyn sicrhau bod penderfyniadau buddsoddi 
allweddol yn cydnabod anghenion Cymru.

Rydym yn gwybod gwerth y bunt yng Nghymru 
o ran caffaeliad a byddwn yn parhau i 
esblygu ein polisi caffaeliad gan ddefnyddio’r 
pwerau rheoliadol newydd i ddod â buddion 
economaidd, cymdeithasol a chymunedol i 
Gymru. Byddwn yn dileu arferion drygionus a 
gwael trwy ein pwerau caffaeliad, ac yn hybu 
arferion cyflogi teg.

Ni ddylai unrhyw un orfod gadael eu cymuned 
er mwyn dod ymlaen yn y byd, felly byddwn yn 
datblygu’r seilwaith trafnidiaeth sydd ei angen 
i gysylltu pobl yn well â mannau cyflogaeth a 
rhoi’r sgiliau angenrheidiol i bobl o bob oed 
allu cael gyrfa lwyddiannus. 

Daw diogelwch ar ôl ymddeol o wybod nad oes 
yn rhaid i chi roi’r hyn yr ydych wedi gweithio 
amdano i fyny er mwyn cael gofal yn nes 
ymlaen mewn bywyd, felly byddwn yn fwy na 
dyblu’r cyfalaf y gall pobl ei gadw wrth fynd i 
mewn i ofal preswyl. 

Ar gyfer yr amgylchedd byddwn yn arwain 
y ffordd yn datblygu mwy o brosiectau ynni 
adnewyddadwy – cefnogi technolegau fel 
morlynnoedd llanw – a chynllunio gwell. Bydd 
ein gwrthwynebiad cadarn a phendant i ffracio 
yn parhau.

Nid lle ar gyfer hamdden ac amaethyddiaeth yn 
unig yw ein hamgylchedd naturiol – mae hefyd 
yn hanfodol bwysig ar gyfer bioamrywiaeth. 
Byddwn yn cefnogi arfer gorau ledled Cymru.

Byddwn hefyd yn helpu pobl i gael mynediad 
i gredyd fforddiadwy beth bynnag fo’u statws, 
trwy gynorthwyo undebau credyd i gynyddu eu 
cwmpas a’u cyrhaeddiad. Rydym yn cydnabod 
yr angen i gynyddu incwm trwy ymgyrchoedd 
ymgymeriad budd-daliadau, yn arbennig ar 
gyfer pobl hŷn, a chefnogi gwasanaethau 
cynghori.

Byddwn yn archwilio opsiynau ar gyfer 
dileu bancio tir. Rydym yn credu y gall 
partneriaethau hirdymor helpu i gynyddu’r 
gyfradd y caiff tai eu hadeiladu, a chyflwyno’r 
amgylcheddau o ansawdd sydd eu hangen 
arnom, a byddwn yn dysgu o arfer gorau ar 
draws y byd. 

Mae diogelwch economaidd y diwydiant 
ffermio a’n cymunedau gwledig yn dibynnu 
ar ein haelodaeth barhaus o’r UE – cyflenwi’r 
Cynllun Datblygu Gwledig, gan ymestyn 
cwmpas band eang a chwilio’n barhaus 
am farchnadoedd newydd ar gyfer ein 
diwydiannau bwyd a diod, yn cynnwys trwy 
gaffaeliad. 

Byddwn yn cynnig toriad treth i bob busnes 
bach yng Nghymru – gan helpu 70,000 o 
fusnesau a lleihau biliau i ddim ar gyfer hanner 
yr holl gwmnïau cymwys. Byddwn yn gweithio 
gyda’n holl bartneriaid er mwyn helpu i sicrhau 
dyfodol disglair ar gyfer y strydoedd mawr.

Byddwn yn gwarantu peidio cynyddu Treth 
Incwm yn ystod tymor nesaf y Cynulliad pan 
gaiff y pwerau hyn eu datganoli i Senedd Cymru.

           7
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DIOGEL

Rydym ni’n cydnabod ein cyfrifoldeb i gadw 
pobl Cymru’n ddiogel – gartref, yn y gwaith ac 
yn ein cymunedau.

Rydym yn amddiffyn tai cymdeithasol trwy 
ddileu’r Hawl i Brynu. Trwy ddatblygu hyn, 
byddwn yn darparu 20,000 o dai fforddiadwy 
yn ystod y tymor nesaf. Yn ein hymgais i ddileu 
digartrefedd, yn arbennig ar gyfer pobl ifanc, 
byddwn yn manteisio ar bob cyfle i wneud 
cartrefi gwag yn weithredol unwaith eto. 

Rydym wedi datblygu prosiectau tai 
cydweithredol newydd, gan wneud cartrefi 
newydd ar gael i’w rhentu â’u perchnogi’n 
rhannol mewn ardaloedd trefol a gwledig o 
Gymru. Rydym hefyd wedi deddfwriaethu er 
mwyn gwneud pethau’n haws i sefydliadau 
cwbl gydweithredol i roi tenantiaethau wedi 
eu sicrhau, a byddwn yn parhau i gefnogi 
ymatebion cydweithredol i’n hanghenion tai 
yng Nghymru. 

Ar gyfer pobl sy’n gweithio byddwn yn 
diddymu adrannau o ddeddfwriaeth Undebau 
Llafur anflaengar Llywodraeth y DU mewn 
ardaloedd wedi eu datganoli ac yn cymryd 
camau pellach yn ymwneud â’r cyflog byw a 
chontractau dim oriau. 

Byddwn yn parhau i ymgysylltu ag Undebau 
Llafur cysylltiedig a TUC Cymru er mwyn 
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"Mae ein nod yn glir: swyddi 
gwell yn agosach at gartref"DIOGEL

8              www.gydangilydddros.cymru
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BYDDWN YN CYFLAWNI

30 awr yr wythnos o ofal 
plant am ddim, 48 wythnos 
y flwyddyn ar gyfer rhieni 
plant 3 a 4 oed sy’n gweithio

Toriadau treth ar gyfer 
busnesau bach

Diddymu cyfreithiau 
Undebau Llafur anflaengar 
Llywodraeth Dorïaidd y DU 
mewn meysydd wedi eu 
datganoli

Cyfleoedd gwell i 
gontractau’r sector 
cyhoeddus gael eu sicrhau 
gan fusnesau Cymru a 
buddion cymdeithasol 
caffaeliad gan y llywodraeth

20,000 o dai fforddiadwy a 
chadw ‘Cymorth i Brynu’ 

Diddymu ‘Hawl i Brynu’

Cynllun Cymorth Cyflymydd 
Busnes ar gyfer cyflogwyr 
bach a chanolig gyda 
photensial byd-eang yng 
Nghymru

Banc datblygu Cymreig

Opsiynau ar gyfer diddymu 
bancio tir er mwyn helpu 
cyflogaeth a hybu cyfraddau 
adeiladu tai

Gwarant i beidio cynyddu 
Treth Incwm yn ystod tymor 
nesaf y Cynulliad pan 
fydd y pwerau hyn wedi eu 
datganoli i Senedd Cymru

D
iogel

sicrhau bod safbwyntiau’r undebau’n cael 
eu clywed wrth ddylunio dyfodol cyflenwi 
gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Byddwn yn ymwrthod â cheisiadau gan 
Lywodraeth y DU i drosglwyddo Lwfans Gweini 
i Lywodraeth Cymru yn lle brwydro’n galed i’w 
amddiffyn ar ei gyfradd bresennol. 

Rydym yn falch o gefnogi pobl sydd wedi ac 
yn parhau i wasanaethu yn ein lluoedd arfog, 
a byddwn yn gweithio gyda Grŵp Arbenigol 
y Lluoedd Arfog i lywio ein gweithredoedd 
yn ystod 5ed tymor y Cynulliad yn unol â 
Chyfamod y Lluoedd Arfog.

O fis Ebrill eleni, rydym wedi cynyddu faint 
o daliadau iawndal milwrol sy’n cael eu 
hanwybyddu wrth gyfrifo costau gofal, ac o’r 
flwyddyn nesaf ymlaen byddant yn cael eu 
hanwybyddu’n gyfan gwbl. 

Mae cymunedau diogel yn bwysig i bobl a 
gwyddom y bydd Comisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu Llafur Cymru yn amddiffyn 
nifer yr heddlu ar ein strydoedd yn erbyn 
toriadau’r Torïaid. Byddwn hefyd yn parhau yn 
benderfynol o fynd i’r afael â thrais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 
trwy weithredu a datblygu darpariaethau ein 
Deddf arloesol Trais yn erbyn Menywod, Cam-
drin Domestig a Thrais Rhywiol.

Byddwn yn gweithio gyda Chomisiynwyr i 
frwydro yn erbyn y bygythiad o seibrdroseddu.

Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth y DU 
a’n partneriaid i rannu arfer gorau yn sicrhau 
diogelwch pobl Cymru ac i weithredu yn erbyn 
eithafiaeth. Trwy gydnabod ein dyletswyddau 
rhyngwladol i eraill byddwn yn sicrhau bod 
Cymru’n chwarae rhan benderfynol yn gwella 
bywydau pobl mewn mannau wedi eu rhwygo 
gan ryfel a thrychinebau.

Rydym yn blaid o gydraddoldeb a chyfiawnder 
cymdeithasol. Mae menywod wedi cael eu 
taro’n arbennig o galed gan doriadau lles y 
Torïaid ac rydym wedi gweithredu i leddfu’r 
effeithiau hyn. Rydym yn ceisio cynyddu a 
gwella amrywiaeth yn ein democratiaeth a 
byddwn yn cymryd camau pellach i sicrhau 
bod cyrff etholedig a byrddau’r sector 
cyhoeddus yn adlewyrchu cymdeithas Cymru 
yn well.

Trwy chwarae ein rhan yn amddiffyn yr 
amgylchedd, byddwn yn ymrwymo i ymestyn 
targedau allyriadau a thirlenwi fydd yn gweld 
Llywodraeth Llafur Cymru’n dod yn garbon 
niwtral erbyn 2020. Byddwn yn cefnogi 
datblygiad morlynnoedd llanw a chynlluniau 
ynni cymunedol ac yn cyflwyno mesuryddion 
ynni craff ym mhob cartref er mwyn lleihau 
biliau. 

Byddwn yn parhau i wella lles anifeiliaid ac yn 
comisiynu adolygiad o ddeddfwriaeth eang 
bresennol lles anifeiliaid er mwyn llywio ein 
camau nesaf. Rydym yn cefnogi’r gwaharddiad 
ar hela llwynogod ac mae gennym ymagwedd 
wyddonol wrth werthuso’r ffordd orau o fynd 
i’r afael â TB Buchol.

Bydd buddsoddi mewn gwaith amddiffyn rhag 
llifogydd yn parhau a byddwn yn gweithredu 
ymhellach er mwyn gwella rheolaeth dŵr yn 
ein hamgylchedd.

Bydd datblygu cynaliadwy yn dal yn egwyddor 
trefnu canolog i Lywodraeth Llafur Cymru. 
Mae Deddf yr Amgylchedd yn fframwaith 
cryf ar gyfer gweithredu hirdymor er mwyn 
gwrthsefyll newid yn yr hinsawdd. Byddwn yn 
adrodd ar y dangosyddion lles newydd i fesur y 
cynnydd y mae ein gwlad yn ei wneud. 

           9
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IACH 

IACH

Mae Llafur Cymru wedi amddiffyn GIG Cymru 
rhag ad-drefnu o’r brig i lawr gan y Torïaid 
sydd wedi gwastraffu biliynau o bunnoedd 
ac wedi chwalu gwasanaethau yn Lloegr. Yng 
Nghymru, rydym wedi sefyll yn gadarn yn erbyn 
preifateiddio a byddwn yn cadw’r ysgogiad o elw 
allan o GIG Cymru.

Gwyddom y tro diwethaf i’r Torïaid redeg GIG 
Cymru iddo gael ei amddifadu o gyllid a’i adael 
mewn cyflwr difrifol o danfuddsoddiad. Cafodd 
ysbytai a chanolfannau iechyd eu hamddifadu 
o waith cynnal a chadw hanfodol, cafodd gofal 
cymdeithasol ei anwybyddu a galluogwyd 
grymoedd y farchnad i gynyddu costau 
darpariaeth iechyd.

Mae Llafur Cymru wedi arwain y ffordd yn 
brwydro yn erbyn athrawiaeth y Torïaid bod 
elw’n bwysicach nag iechyd a lles cleifion. 
Dywedodd yr OECD yn ddiweddar fod 
“ansawdd wrth wraidd system iechyd Cymru, 
bod pwysigrwydd gofal o ansawdd uchel sy’n 
canolbwyntio ar y claf yn cael blaenoriaeth 
uchel.” 

Rydym yn cytuno ac yn dal wedi ymrwymo i 
wella ansawdd ymhellach yn ystod tymor nesaf 
y Cynulliad.

10              www.gydangilydddros.cymru
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Rydym wedi arwain yr ymgyrch dros ffordd o 
fyw iachach, gan weithredu yn erbyn smygu, 
yfed gormodol a hybu bwyd brys mewn 
ysgolion ac yn agos atynt. 

Rydym wedi deddfwriaethu ar roi organau, gan 
arwain y ffordd yn y DU.

Rydym yn parhau i fuddsoddi mewn 
gwasanaethau diagnostig newydd i wella 
amserau aros. Rydym yn darparu £85 miliwn 
i gefnogi rhaglenni addysg a hyfforddiant ar 
gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ac i 
gynyddu nifer y safleoedd hyfforddiant nyrsio 
o 10 y cant. Heddiw mae’r lefel uchaf o leoedd 
hyfforddiant nyrsio wedi eu comisiynu yng 
Nghymru ers datganoli. Bydd ein buddsoddiad 
yn cynyddu’r nifer yma eto.

Byddwn yn cyflwyno Cronfa Driniaeth arloesol 
Newydd, gan alluogi’r cyffuriau mwyaf 
datblygedig a’r triniaethau drutaf ar gyfer 
canser a salwch arall sy’n peryglu bywyd i fod 
ar gael yng Nghymru gyntaf. 

Byddwn yn parhau i fuddsoddi mwy o 
arian y pen mewn iechyd a gwasanaethau 
cymdeithasol yng Nghymru nag sy’n cael ei 
fuddsoddi yn Lloegr.

Gan ddefnyddio ein cyfreithiau arloesol 
newydd, byddwn yn gwneud gofal 
cymdeithasol yn sector o bwysigrwydd 
strategol cenedlaethol trwy fuddsoddi yn 
natblygiad y gweithlu gofal cymdeithasol er 
mwyn helpu i gwblhau’r siwrnau tuag at iechyd 
a gofal cymdeithasol integredig. Byddwn 
yn cwblhau’r adolygiad o swyddogaethau 
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Arolygiaeth 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru i gefnogi 
integreiddio.

Byddwn yn lleihau amserau aros ymhellach 
trwy ddileu mynychu’r ysbyty a meddygfeydd 
yn ddiangen, tra’n atgoffa cleifion hefyd o’u 
hawliau a’u cyfrifoldebau fel partneriaid GIG 
Cymru. 

Yng Nghymru, rydym yn cydnabod gwerth 
Fferyllfeydd Cymunedol a byddwn yn 
buddsoddi yn eu gallu i ymdrin â mân 
anhwylderau fel un ffordd o reoli pwysau ar 
feddygfeydd a’n system iechyd yn gyffredinol.

Mae’r OECD yn cydnabod bod ansawdd gofal 
wrth wraidd GIG Cymru. Ond byddwn ni’n 
mynd ymhellach. Byddwn yn ymgynghori ar 
y potensial ar gyfer dyletswydd gonestrwydd 
statudol er mwyn hybu diwylliant o fod yn 
agored ymhellach yn ein systemau iechyd a 
gofal.

Byddwn yn gweithredu ymhellach i wneud 
Cymru’n wlad sy’n gyfeillgar i ddementia.

Rydym yn gwario mwy y pen ar driniaeth 
ganser nag yn Lloegr ond yn cydnabod yr angen 
parhaus i barhau i wella cyfraddau diagnostig 
a chanlyniadau ar gyfer pobl Cymru tra’n dysgu 
oddi wrth y gorau yn Ewrop.

Ia
ch

 

RYDYM WEDI CYFLAWNI

Y buddsoddiad mwyaf 
erioed yn y GIG a gofal 
cymdeithasol, gan gyflogi 
mwy o staff nag erioed 

£172 yn fwy y pen yn 
cael ei wario ar iechyd 
a gwasanaethau 
cymdeithasol yng 
Nghymru nag yn Lloegr

Gofal integredig gwell, 
gyda £70m ar gyfer y 
Gronfa Gofal Uniongyrchol 
yn y ddwy flynedd 
diwethaf

Parhau i roi presgripsiynau 
am ddim a pharcio am 
ddim mewn ysbytai

Mynediad gwell i 
feddygfeydd meddygon 
teulu 

Amserau trin cyflymach a 
chyfraddau goroesi gwell 
ar gyfer cleifion canser 
yng Nghymru

System graddio hylendid 
bwyd gorfodol cyntaf y DU 
– ‘cyhoeddi’r canlyniadau’

Deddfwriaeth Iechyd 
Meddwl newydd a helpu 
i fynd i’r afael â’r stigma 
y mae pobl sy’n dioddef 
salwch meddwl yn ei 
wynebu 

Cap ar daliadau gofal 
cartref

Cyflog byw ar gyfer staff 
y GIG

“ Mae’r OECD yn cydnabod bod 
ansawdd gofal wrth wraidd  
GIG Cymru” 
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BYDDWN YN CYFLAWNI

Cronfa Driniaeth Newydd er mwyn 
i gleifion Cymru gael mynediad i 
driniaethau ar gyfer salwch sy’n 
peryglu bywyd gyntaf

Dyblu’r cyfalaf y gall pobl ei gadw wrth 
fynd i mewn i ofal preswyl i £50,000

Buddsoddi mewn cenhedlaeth newydd 
o ganolfannau iechyd a gwasanaethau 
cymdeithasol - ynghyd â thrawsnewid 
ein hystâd o ysbytai

Mwy o weithredu i fynd i’r afael â 
stigma salwch meddwl, cynyddu 
mynediad i therapïau siarad a hybu 
iechyd emosiynol gwell mewn ysgolion

Gweithredu pellach ar gyfyngu 
contractau dim oriau mewn gofal 
cymdeithasol a gweithio gyda’r sector 
i godi bri'r proffesiwn

Mwy o fuddsoddiad mewn cyfleusterau 
i leihau amserau aros a defnyddio 
technolegau digidol i gyflymu’r broses 
o roi diagnosis o salwch

Gweithredu i ddenu mwy o feddygon 
teulu i Gymru ac annog mwy o 
feddygon i hyfforddi yng Nghymru

Ansawdd Gofal wrth wraidd ein 
hagenda a gweithio i atal gweithredu 
diwydiannol trwy barchu staff y GIG 
yng Nghymru mewn ffordd nad yw’r 
Torïaid yn ei wneud yn Lloegr

Mynediad gwell i feddygfeydd, gan ei 
wneud yn haws i gael apwyntiad

Cynlluniau i ddatblygu strategaeth 
genedlaethol, trawslywodraethol i fynd 
i’r afael ag unigrwydd ac ynysu

E
gn

ïol

EGNÏOL

Rydym i gyd yn gwybod bod yn rhaid mynd i’r 
afael â heriau newydd yn yr 21ain Ganrif, ynghyd 
â’r buddsoddiad a wneir mewn gwasanaethau 
ysbytai a chymunedol yr ydym i gyd yn dibynnu 
arnynt.

Rydym eisiau i bawb yng Nghymru i fod yn 
egnïol ac i fyw, gweithio a chwarae mewn 
amgylcheddau sydd o gymorth, nid yn rhwystro 
gweithgaredd corfforol rheolaidd. Bydd bod yn 
fwy egnïol fel cenedl o gymorth i ni fynd i’r afael 
â chyflyrau fel gordewdra a gwella ansawdd ein 
bywyd yn nes ymlaen. Bydd hefyd o gymorth i 
ddatblygu cadernid rhag salwch meddwl. 

Bydd gwasanaethau trin, cefnogi ac atal Salwch 
Meddwl yn flaenoriaeth gyda mwy o fynediad i 
therapïau siarad yn gynharach er mwyn helpu 
pobl i ymdopi â heriau emosiynol. Byddwn yn 
parhau i weithio er mwyn dileu stigma salwch 
meddwl a gweithio gydag ysgolion, cyflogwyr a 
phartneriaid eraill i wella lles yn y gwaith, mewn 
addysg ac yn ein cymunedau. 

Bydd ysgolion, cyflogwyr, cymunedau a 
sefydliadau’r trydydd sector a gefnogir gan y 
llywodraeth yn cael eu herio i annog a grymuso 
pobl i fod yn fwy egnïol.

Byddwn yn cyflwyno ‘Bond newydd Lles Cymru’ 
sy’n buddsoddi yn y grwpiau a’r gweithgareddau 
gorau ar gyfer lleihau ffordd o fyw eisteddog, 
maeth gwael ac yfed gormod o alcohol.

Mae pobl Cymru yn caru GIG Cymru. Ninnau 
hefyd. Mae’n gyflawniad yr ydym yn ymfalchïo 
ynddo a byddwn yn gweld bod y cytundeb rhwng 
pobl a’r GIG yn un o barch ar y ddwy ochr, gyda 
phawb yn bartneriaid gweithredol.

           13
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UCHELGEISIOL

Mae ffyniant a diogelwch gwlad yn dibynnu ar 
sgiliau a gwerthoedd ei phobl. 

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd hanfodol 
y 1,000 o ddiwrnodau cyntaf ym mywyd pob 
plentyn, yn cynnwys cartref diogel, cynnes, 
sylfaen ar gyfer sgiliau darllen ac iechyd da. 
Rydym yn cefnogi ymyrraeth gynnar er mwyn 
sicrhau’r dechrau gorau mewn bywyd.

Rydym wedi gwneud cynnydd heb ei ail yn 
gwella sgiliau a chymwysterau dinasyddion 
Cymru. 

Mae cyfraddau cwblhau prentisiaethau yng 
Nghymru yn llawer gwell nag yn Lloegr. Mae 
canlyniadau A* Safon Uwch wedi cynyddu dros 
y ddwy flynedd diwethaf ac maent bellach ar y 
lefel uchaf erioed ers i’r radd gael ei chyflwyno 
gyntaf yn 2010.

Rydym yn cynnig creu o leiaf 100,000 o 
brentisiaethau pob oed er mwyn sicrhau bod y 
sgiliau y mae pobl yn eu dysgu a’r sgiliau y mae’r 
economi eu hangen yn cyd-fynd. Rydym eisiau i 
Gymru fod yn wlad sy’n rhoi’r un parch i addysg 
alwedigaethol.

Byddwn yn creu rhaglen pob oed newydd o 
gymorth ar gyfer pobl sydd eisiau’r sgiliau 
cyflogadwyedd sydd eu hangen i gael swyddi o 
ansawdd. Caiff y cymorth ei deilwra i unigolion a 
bydd yn cyd-fynd â’r cyfleoedd am swyddi yn eu 
cymunedau.

Er mwyn cryfhau’r cyswllt rhwng dysgu a byd 
gwaith, byddwn yn trawsnewid profiad gwaith 
ac yn creu gwasanaeth gwaith ieuenctid newydd, 
cryfach er mwyn helpu i atal ieuenctid rhag 
bod yn ddi-waith ar ddechrau eu bywydau fel 
oedolion. 

Byddwn yn buddsoddi £2 biliwn mewn 
cenhedlaeth newydd o adeiladau ysgolion 
a cholegau cymunedol ac mewn ysgolion 
byddwn yn rhoi llais i rieni trwy helpu i greu 
cymdeithasau rhieni ym mhob ysgol. Bydd hyn 
yn hanfodol wrth i ni gyflwyno’r cwricwlwm 
arloesol newydd i Gymru.

Fel rhan o’n hymrwymiad i gynyddu nifer 
y siaradwyr Cymraeg, byddwn yn parhau i 
gefnogi’r cynllun i ehangu addysg Gymraeg yn 
ein hysgolion.

G
yd

a
’n

 G
il

yd
d

 D
ro

s 
G

ym
ru

UCHELGEISIOL  

14       www.gydangilydddros.cymru

7744_16 Welsh Manifesto_TFW_WELSH SIDE_V3.indd   14 12/04/2016   16:26



U
ch

elgeisiol

RYDYM WEDI CYFLAWNI

Cynyddu cyllid ar gyfer 
ysgolion er gwaethaf 
toriadau creulon y Torïaid i 
Gymru

Y rhaglen adeiladu ysgolion 
fwyaf erioed, sydd yn werth 
£2 biliwn 

Cymorth digyffelyb i fyfyrwyr 
a dysgwyr 

Canlyniadau arholiadau 
gorau erioed

Deng miliwn o frecwastau am 
ddim mewn ysgolion cynradd 
dros y pum mlynedd diwethaf 

Y nifer uchaf erioed o 
brentisiaethaua chyfraddau 
cwblhau o fwy nag 80 y cant

Amddiffyn y Lwfans 
Cynhaliaeth Addysg 

Gweithredu i helpu i dorri’r 
cyswllt tlodi trwy’r Grant 
Amddifadedd Disgyblion 

Y gostyngiad mwyaf erioed 
mewn diweithdra ieuenctid

15,000 o swyddi i bobl ifanc 
trwy Dwf Swyddi Cymru

      15
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" Mae momentwm newydd ar gyfer gwella 
a rhaid i hyn barhau os yw pobl ifanc i 
ddatblygu mor llawn ag y gallant..."

Estyn

BYDDWN YN CYFLAWNI

Rhaglen adeiladau ysgol 
gwerth £2 biliwn

100,000 o brentisiaethau 
pob oed 

£100m yn ychwanegol i wella 
safonau ymhellach mewn 
ysgolion

Sgiliau codio mewn ysgolion 
er mwyn cyflwyno cyfleoedd 
newydd yn yr economi 
ddigidol

Ysgolion ar agor at 
ddefnydd cymunedol a 
gweithgareddau cofleidiol 
ar gyfer plant, yn cynnwys 
cynllun peilot o glybiau 
“cinio a hwyl”

Tasglu i archwilio ffyrdd o 
wella ymddygiad, lles ac 
iechyd meddwl ym mhob 
lleoliad addysg

Clybiau Busnes i ddod â 
phrofiad gwaith i mewn 
i ysgolion ac ail-lunio 
cymorth gyrfaoedd

Cronfa Waddol Gerddoriaeth 
i helpu ieuenctid i gael 
mynediad i wasanaethau ac 
offerynnau cerdd 

Corff ariannu newydd 
ar gyfer Addysg Uwch a 
Phellach yng Nghymru 

Pecyn gwell o gymorth i 
fyfyrwyr na’r hyn sy’n cael ei 
gynnig yn Lloegr, yn seiliedig 
ar argymhellion Adolygiad 
Diamond

D
ysgu

DYSGU

Fel plaid cyfleoedd, cymuned a ffyniant, 
byddwn yn cyflwyno mwy o weithgareddau 
cofleidiol ar gyfer dysgwyr ym mhob ysgol, gan 
ddefnyddio chwaraeon, gweithgaredd corfforol, 
cerddoriaeth a’r celfyddydau fel cyfleoedd i 
bobl ifanc fod yn egnïol y tu hwnt i’r ystafell 
ddosbarth.

Dylai adeiladau ysgol da fod ar gael pan fydd 
addysgu yn y dosbarth yn gorffen. Os bydd 
angen, byddwn yn deddfwriaethu i sicrhau bod 
gan gymunedau fynediad gwell i gyfleusterau 
cyn ac ar ôl y diwrnod ysgol, yn ogystal ag ar 
benwythnosau. Mae’r asedau cymunedol hyn 
yn rhy bwysig i fod yn segur.

Byddwn yn datblygu llwyddiant digyffelyb 
addysg yng Nghymru trwy fuddsoddi £100 
miliwn ychwanegol i wella safonau yn ein 
hysgolion. Bydd hyn yn datblygu’r Fframwaith 
Llythrennedd a Rhifedd a gwaith trawsnewid 
Her Ysgolion Cymru.

Gwyddom fod cyrhaeddiad addysgol yn 
seiliedig ar ymddygiad a phresenoldeb da yn yr 
ysgol. Felly, byddwn yn sefydlu tasglu i edrych 
sut y gallwn wella ymddygiad mewn ysgolion 
ymhellach a dileu anoddefgarwch, bwlio a 
thrallod meddyliol mewn ysgolion, colegau a 

phrifysgolion. Fel plaid, byddwn yn amddiffyn 
pobl sy’n wynebu stigma a rhagfarn neu sydd 
angen cymorth oherwydd ymrwymiadau gofal.

Yn dilyn ymgynghoriad ar Wasanaeth 
Awtistiaeth newydd Cymru, byddwn yn codi 
ymwybyddiaeth, yn darparu gwybodaeth, 
cyngor a hyfforddiant ac felly’n gwella’r 
cymorth i bobl yn ystod tymor nesaf y 
Cynulliad. 

Mewn addysg, fel mewn gwaith ac mewn 
bywyd, bydd Llafur Cymru’n amddiffyn 
cydraddoldeb hawliau a chyfrifoldebau ar gyfer 
pawb, waeth beth fo’u hanabledd, oed, rhyw, 
rhywioldeb, hil neu grefydd.

Gwyddom fod cyni’r Torïaid wedi cyfyngu 
cyfleoedd llawer o deuluoedd a phlant, ond 
rydym ni wedi amddiffyn buddiannau ein pobl 
ifanc a’u rhieni. Byddwn yn parhau i wneud 
hynny. Byddwn hefyd yn cynnal rhaglen beilot 
“cinio a hwyl” yn ystod gwyliau’r haf er mwyn 
dileu’r anfantais y mae llawer o ieuenctid yn ei 
wynebu pan ddaw’r tymor ysgol i ben. Byddwn 
yn creu Cronfa Waddol Gerddoriaeth i helpu 
ieuenctid i wireddu eu doniau cerddorol.

Rydym wedi cynnig cymorth digyffelyb 
i fyfyrwyr Cymru. Byddwn yn ystyried 
argymhellion Adolygiad Diamond ac yn 
cyflwyno pecyn gwell na’r hyn sy’n cael ei 
gynnig yn Lloegr.
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UNEDIG

Mae’r byd ehangach yn ein llunio ac yn 
dylanwadu arnom. Mae’r cyfryngau digidol yn 
cyflwyno llif diderfyn o wybodaeth, diwylliant, 
adloniant a chyfleoedd dysgu ar ein cyfer. 

Mae angen i ni fynd yn ddigidol – i ddechrau o 
ran cyflenwi gwasanaethau’r llywodraeth ac i 
gefnogi’r isadeiledd ffisegol sydd yn uno pobl 
ar lefel leol. 

Byddwn yn dod â phobl ynghyd yn ddigidol 
trwy gynnig band eang cyflym, dibynadwy i bob 
eiddo yng Nghymru, gan wneud Cymru’n un 
o’r gwledydd mwyaf cysylltiedig ar y blaned. 
Erbyn 2017, byddwn wedi galluogi 96 y cant o 
adeiladau i gysylltu â band eang tra chyflym, 
ond rydym wedi ymrwymo i roi cysylltiad band 
eang cyflym, dibynadwy i bob eiddo.

Byddwn yn gweithio gyda chymunedau 
i amddiffyn cyfleusterau lleol sy’n dod â 
phobl ynghyd: yn cynnwys llyfrgelloedd, 
amgueddfeydd, canolfannau’r celfyddydau, 
canolfannau hamdden a thafarndai. Byddwn yn 
cyflwyno mesurau i atal unrhyw gau diangen ac 
i gynorthwyo cymunedau i berchnogi asedau 
cymunedol eu hunain lle y bo’n bosibl ac yn 
briodol. 

Byddwn yn mynd i’r afael ag allgáu digidol 
trwy osod targed o helpu 95 y cant o bobl i gael 

y sgiliau digidol sylfaenol sydd eu hangen ar 
gyfer yr 21ain ganrif o leiaf.

Byddwn yn datblygu ein buddsoddiad enfawr 
yn yr isadeiledd trafnidiaeth er mwyn galluogi 
pobl i deithio’n ddiogel ac yn ddidrafferth o 
amgylch ein gwlad. Rydym eisiau gweithio 
gyda phartneriaid ar draws y ffin ar lwybrau 
rheilffyrdd a ffyrdd strategol. Bydd hyn yn 
golygu trydaneiddio Prif Linellau De a Gogledd 
Cymru. Byddwn yn mynnu cael y ddau beth hyn 
gan Lywodraeth y DU yn ogystal â chysylltiadau 
cyflym o Ogledd Cymru i ganolfannau awyr 
Gogledd Orllewin Lloegr.

Yng Ngogledd Cymru, byddwn yn hyrwyddo 
gwaith Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy.

Mae cymunedau’r Cymoedd yn cael eu 
trawsnewid gan ein buddsoddiad a’n hadfywio. 
Ynghyd â’r buddsoddiad hwn, gwyddom y bydd 
Metro De Cymru’n cyflwyno cyfleoedd pellach i 
gryfhau ac amrywio economi’r cymoedd. 

Byddwn yn rhyddhau’r un potensial ar gyfer 
Gogledd Cymru trwy ddechrau ar y gwaith o 
ddatblygu system Metro Gogledd Cymru hefyd. 

Byddwn yn cyflwyno ffordd liniaru ar gyfer yr 
M4, yn uwchraddio’r A55 ar draws Gogledd 
Cymru ac yn gwneud gwelliannau i gefnffyrdd 
eraill ledled Cymru.

U
n

ed
ig

RYDYM WEDI CYFLAWNI

Gwaith deuoli ffordd 
Blaenau’r Cymoedd a 
gwelliannau mawr i’r A55

Band Eang Tra Chyflym i 
fwy na hanner miliwn o 
adeiladau

Cytundeb ar drydaneiddio 
prif linell Great Western a 
Llinellau’r Cymoedd ac wedi 
gwario dros £40m ar wella 
llinell rheilffordd Wrecsam 
i Gaer

Uwchraddio gorsafoedd 
rheilffordd ledled Cymru 

Cynlluniau teithio egnïol – 
teithio diogel, iach i bawb

Lefelau cyfranogiad uchaf 
erioed mewn chwaraeon 
a gweithgareddau 
diwylliannol

Cefnogi aelodaeth o’r UE, 
sy’n cefnogi 200,000 o 
swyddi yng Nghymru

Llwybr Arfordir Cymru – 
atyniad twristiaid o safon 
fyd-eang

Buddsoddiad o £14 miliwn 
yn ein llyfrgelloedd 
cyhoeddus

Digwyddiadau o safon 
fyd-eang, yn cynnwys 
Gêm Derfynol Cynghrair 
y Pencampwyr UEFA 2017 
ac wedi denu'r nifer uchaf 
erioed o dwristiaid i Gymru
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CYSYLLTIEDIG

Mae undeb a chysylltedd hefyd yn dibynnu ar 
strwythurau diwylliannol a democrataidd. Rydym 
yn cydnabod rôl hanfodol llywodraeth leol felly 
byddwn yn ceisio creu awdurdodau cryfach, mwy, 
yn ogystal â chynghorau tref a chymuned cryfach, 
gan arwain at ddatganoli pwerau o Fae Caerdydd.

Rydym yn cefnogi pleidleisio yn 16 oed, byddwn 
yn gweithredu i gynyddu’r rheiny sy’n cofrestru i 
bleidleisio ac yn archwilio’r ffordd y gall technoleg 
ddigidol wella cyfranogiad pleidleiswyr.

Byddwn yn cyflwyno masnachfraint rheilffyrdd 
dielw newydd o 2018 ymlaen i wella amlder ac 
ansawdd gwasanaethau trên ac yn pwyso am 
ddatganoli Tollau Teithwyr Awyr, gyda’r bwriad o 
ddatblygu ein meysydd awyr. Byddwn yn darparu 
trefniadau tocynnu di-dor a gwell marchnata yn 
rhan o’r trefniadau teithio newydd ar gyfer Cymru.

Rydym yn parhau i alw ar Lywodraeth y DU naill ai i 
ddatganoli, neu ddiddymu’r tollau ar Bont Hafren. 

Byddwn yn ceisio cynyddu buddsoddiad yn y 
celfyddydau trwy gyflwyno Cronfa Her. Bydd 
mynediad i Fond newydd Lles Cymru yn cael ei 
ymestyn i grwpiau a sefydliadau sy’n trechu tlodi 
trwy ddefnyddio grym diwylliant. 

Byddwn yn datblygu ein henw da yn cynnal 
digwyddiadau mawr a byddwn yn pennu’r 
posibilrwydd o gynnal Gemau’r Gymanwlad 
Cymru Gyfan yn 2026, gyda digwyddiadau’n cael 

eu cynnal yn y Gogledd a’r De, sydd yn dathlu taith 
i fod yn Gymru fwy unedig, cysylltiedig, hyderus ac 
egnïol.

Gyda Chwpan Rygbi’r Byd, Pencampwriaeth 
Pêl-droed Ewrop, a llawer o ddigwyddiadau 
chwaraeon eraill – byddwn yn dathlu llwyddiant er 
mwyn cynyddu cyfranogiad, annog gweithgaredd 
corfforol a ffordd o fyw iach.

Ein dymuniad yw gweld miliwn o bobl yn siarad 
yr iaith Gymraeg a byddwn yn parhau i fuddsoddi 
er mwyn annog mwy o bobl i ddefnyddio a siarad 
Cymraeg.

Byddwn yn diwygio Mesur y Gymraeg er mwyn i 
fusnesau a phobl eraill allu buddsoddi mwy yn 
annog y defnydd o’r Gymraeg. 

Byddwn yn sefydlu Cronfa Defnyddio Iaith ac yn 
gwahodd busnesau i fuddsoddi yn nyfodol yr iaith. 

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd y cyfryngau a 
byddwn yn pwyso am gyllid teg ar gyfer darlledu 
yn y Gymraeg a’r Saesneg yng Nghymru, yn ogystal 
ag archwilio opsiynau ar gyfer cynorthwyo’r 
cyfryngau ar-lein ac argraffu.

G
yd

a
’n

 G
il

yd
d
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ro

s 
G
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ru

"Cynyddu cyfranogiad, annog 
gweithgaredd corfforol a ffordd 
o fyw iach"

CYSYLLTIEDIG
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BYDDWN YN CYFLAWNI

Band eang cyflym i bob 
eiddo yng Nghymru

Systemau Metro yn y 
Gogledd a’r De

Ffordd liniaru’r M4, 
gwelliannau i’r A55, ac yn 
gwella’r A40 yng Ngorllewin 
Cymru

Gwaith i amddiffyn asedau 
hanfodol cymunedau sydd 
mewn perygl o gau

Cronfa Her a Bond 
Lles Cymru i gynyddu 
buddsoddiad a gwella 
cyfranogiad yn y 
celfyddydau a gweithgaredd 
corfforol 

Rhwydwaith mwy effeithlon 
o wasanaethau bws unwaith 
mae pwerau wedi eu 
datganoli

Trefniadau tocynnau 
didrafferth a marchnata 
gwell fel rhan o drefniadau 
teithio newydd ar gyfer 
Cymru

Trwy fynnu derbyniad 
symudol 4G ar gyfer 95% o 
gwsmeriaid Cymru o leiaf 
erbyn diwedd 2017

Camau ymarferol i fodloni 
ein targed o filiwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 
2050

Mwy o weithredu ar y cyflog 
byw a chontractau dim oriau

C
ysylltied

ig
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O enedigaeth a thrwy gydol taith bywyd, bydd 
Llafur Cymru’n darparu gofal iechyd o’r ansawdd 
gorau trwy’r GIG, yn rhydd rhag buddiannau 
preifat ac wedi ei integreiddio gyda gofal 
cymdeithasol. Byddwn yn creu Cronfa Driniaeth 
Newydd i wneud triniaethau arloesol newydd 
ar gael gyntaf yng Nghymru. Er mwyn cadw’n 
iach ac yn ddiogel, byddwn yn darparu mwy o 
gyfleoedd i fod yn heini ac yn egnïol.

GOFAL IECHYD 

Mewn addysg byddwn yn cynnig llwybrau 
sy'n cael eu hystyried yn gyfartal ar gyfer 
dysgu academaidd a galwedigaethol, gan 
baratoi pobl ifanc ar gyfer byd gwaith.  
Byddwn yn buddsoddi yng nghyfleoedd 
bywyd ein dysgwyr i gyd ac yn buddsoddi 
£100m mewn ysgolion er mwyn gwella 
safonau ymhellach.

ADDYSG

EIN TAITH 
GYDA’N GILYDD
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Yn nes ymlaen mewn bywyd, byddwn yn eich 

helpu i gadw’n ddiogel trwy fwy na dyblu’r 

cyfalaf y gallwch ei gadw wrth fynd mewn i 

ofal preswyl. Byddwn yn cadw presgripsiynau 

am ddim, teithio ar y bws am ddim a buddion 

pwysig eraill ar gyfer pobl sydd wedi ymddeol.

Bydd Llafur Cymru’n rhoi’r gofal a’r 

parch yr ydych yn ei haeddu i chi, yn rhoi 

cyfleoedd newydd i chi, a chyda’n gilydd 

byddwn yn cyflawni dros Gymru.

Wrth fynd i mewn i waith neu ddechrau 
busnes, byddwn yn amddiffyn eich hawliau 
rhag athrawiaeth y Torïaid. Byddwn yn gwella 
sgiliau, yn creu o leiaf 100,000 o brentisiaethau 
o ansawdd ac yn cefnogi cyflwyno’r cyflog 
byw. Byddwn yn cynyddu twf y busnesau 
hynny yng Nghymru sydd â photensial byd-
eang ac yn rhoi toriad treth i fusnesau bach.

GWAITH

Fel rhiant sy’n gweithio, byddwn yn rhoi’r fargen orau 

yn y DU i chi yn ymwneud â gofal plant, gyda 30 awr o 

ofal a gweithgareddau cofleidiol am ddim.

TEULUOEDD  
SY’N GWEITHIO

POBL MEWN 
OED
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GYDA'N GILYDD  
DROS GYMRU 
 Am fwy o wybodaeth am Faniffesto Llafur Cymru a'n 
cynlluniau ar gyfer Cymru:

          Ffyniannus a Chadarn

          Iach ac Egnïol

          Uchelgeisiol ac yn Dysgu 

          Unedig a Chysylltiedig 

Ewch i 

www.gydangilydddros.cymru
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